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Л е б а н е 

 

 

 Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву Драгана 

Стаменковића из Коњина, општина  Лебана,  захтев  поднет  преко пуномоћника  Весне Илић 

из Лебана, ул. 19. Август бр. 2, за издавање решења о употребној дозволи за  објекат 

пољопривредна зграда-складиште за пољопривредне производе  изграђене  на к.п. 2193 и 

2194 обе у КО Коњино, општина Лебане, а на основу члана  8ђ  Закона о планирању и 

изградњи (Сл. гл. РС. 72/09, 81/09, 64/10,-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 

132/14,145/14, 83/18,  31/19 и 37/19 ),  члана 42, 43 и 44 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, 68/19), доноси следећи 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Одбацује се захтев ROP-LEB-31581-IUP-7/2019 заводни број 06 Број 351-142- У/2019  

који је поднео Драган Стаменковић из Кoњина, општина Лебане, за издавање решења о 

употребној дозволи за објекат пољопривредна зграда- складиште за пољопривредне 

производе,  категорија објекта А, класификациони број 127121 изграђену  на к.п. 2193 и 2194 

обе у  КО Коњино, општина Лебане,  јер нису испуњени формални услови за даље поступање 

по захтеву. 

 

     

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

Инвеститор Драган Стаменковић   из Лебанa  је преко свог пуномоћника Весне Илић 

из Лебана,  поднео захтев ROP-LEB-31581-IUP-7/2019 за доношења решења о употребној 

дозволи за објекат пољопривредна зграда-складиште за пољопривредне производе, изграђену 

на к.п. бр.2193 и 2194 обе у КО Коњино, општина Лебане.   

 

 



Прегледом достављене документације утврђено је да иста није потпуна и да недостају  

-  Пројекат изведеног објекта  или геодетски снимак изведеног објекта на парцели на 

овереној  катастарско-топографској подлози 

- Није извршено спајање парцела пре прибављања употребне дозволе. 

 

          Члан 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 

прописани чланом 42.и 43. овог правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем, у 

року од 5 дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Имајући у виду 

овај члан Правилника, одлучено је као у диспозитиву. 

 

      Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема решења из става 1. овог члана , 

а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа , 

поднесе усаглашени захтев и одклони све утврђене недостатке, не доставља документацију 

поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаде . 

  

 Против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу 

општине Лебане у року од 3 дана од дана достављања решења. Приговор се предаје преко 

овог органа, таксиран са  440,00 динара ОАТ,  

 

 

 

                                                      Саветник 

                                       Душанка Марјановић Цолић 

        


